Basın bildirisi:
2. Türk-Alman Inovasyon Zirvesi Türk-Alman İşbirliklerini Sanayi 4.0
alanında ilerletiyor
2. Türk-Alman İnovasyon Zirvesi katılan Sanayi, Bilim ve Egitim dünyasının
liderleri ve üst düzey yöneticilerine Sanayi 4.0 konusunda fikir alişverişi ortamı
sağladı. Katılımcılar dijitalleşmeyi zirvede şahsen de yaşama olanağı buldular.
Frankfurt / Istanbul. 14.-16. Mart 2017 tarihlerinde Istanbul’da gerçekleşen 2. TürkAlman İnovasyon Zirvesi birkez daha iki ülkeden teknoloji ağırlıklı calısan üretim
firmalarının liderlerini, üst düzey yöneticilerini ve bilim dünyasından uzmanları
biraraya getirdi. Bu yılki zirvenin ana konusu Sanayi 4.0 ile üretimde dijitallesmeydi.
Alman Federal Araştırma ve Eğitim Bakanlığının desteği ile gerçekleşen zirvede
açılış konusmasını yapan Gedik Holding yönetim kurulu başkanı Hülya Gedik
„Endüstri 4,0 ile değişimi son derece radikal olarak yaşıyoruz. Bu aşamadan sonra
nereye doğru gidilecek, üretim sektörü yapay zeka, otomasyon ve robotlar ile
yönetilmeye başladı ama Endüstri 4,0 bundan da daha öte bir dünya…“ diye
konunun güncelliğini ve önemini vurgulayarak zirvenin ana sorusunun Türk
sanayicilerini temsilen ne olduğunu belirtti. Otomasyon uzmanı Festo’dan Dr. Jan
Bredau ve Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünden Prof. Yves-Simon
Gloy gibi Almanya’dan katılan uzman konusmacılar interaktif panellerde sanayinin
geleceği konusundaki sorulara ilk yanıtları verebildiler.
Zirvenin ilk gününde üretimde dijitallesmeyle birlikte gelen şanslar ve zorluklar,
geleceğin calışanlarından beklenen nitelik ve özellikler ön plandayken, ikinci güne
akıllı üretim paneliyle baslayarak dijital uygulamaların teknik yönlerine ağırlık verildi.
Daha sonra tekstil sektörünün örneğinde dijitallesmenin nasıl uygulanabileceği ve
üretimde yeni iş modellerinin Sanayi 4.0‘ın etkisiyle nasıl değişeceği tartışıldı.
Zirvede dijitalleşme deneyimi
Dijitallesme yalnızca panel oturumlarında ve karsılıklı konusmalarda konu olmadı.
Zirve icin geliştirilmiş olan bir uygulamayla katılımcılar zirvenin teknoloji partneri
Vestel’in sunduğu tabletlerle dijitallesmeyi yaşayıp, interaktif oylamalarla oturumlara
katılabildiler. Ilk kez düzenlenen „Innovation Lounge“ adı verilen bölümde de
katılımcılar yeni dijital dünya ile multimedya ortamında karşılaştılar. Burada özellikle
15. Mart akşamında verilen Türk-Alman Inovasyon Ödülüne aday gösterilen
startuplar ve Sanayi 4.0 alanının önde gelen firmaları inovasyon ve uygulamalarını
akıllı tahtaları kullanarak gösterdiler. „Dijitallesme geleceğin üretimi icin hem büyük
potansiyel getiriyor hem de aşılması gereken zorluklar var. 2. Türk-Alman Inovasyon
Zirvesi uluslararası işbirliklerinin bu engellere bir çözüm olabileceğini gösterdi.“ diyen
Global Success Club kurucusu ve CEO’su Işınay Kemmler, özellikle siyasi alanda
zorluklar yaşandığı zamanlarda bu işbirliklerinin durdurulmadan sürdürülmesinin
önemini belirtti.
İlk Türk-Alman Inovasyon Zirvesi 2014 sonbaharında Frankfurt’da gerçekleşmişti. Bu
yılki dönüş ziyaretiyle zirve Istanbul’da başarılı bir şekilde devam etti.

Global Success Club Hakkında
Global Success Club (GSC), yenilikçi firmaların uluslararası alanda ve sürekli olarak
büyümelerini, bu firmaları dünya çapında bir ağla birleştirerek destekleyen ve
yöneticilere özel ilk ve tek ağdır. Misyonu dünyanın her yerinden ulaşılabilen bir
internet portalı olarak, farklı ülkelerden gelen yenilikçi firmaların işbirliği için
kullanabilecekleri bir platform olmak. Bu çerçevede üretici firmaların inovasyon ve
büyüme potansiyellerinin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle, yenilikci ve üretici
firmaların yöneticilerin birbirleri ile iletişime geçerek uluslararası işbirliği kurma
şansını bulabilecekleri üst düzey toplantılar da düzenlemektedir.
Ayrıntılı bilgiler için www.globalsuccess-club.net web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Zirve hakkında ayrıntılı bilgi ve kullanabileceğiniz resim materyali için:
www.globalsuccess-days.net/press
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